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PERATUR~N DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR g TAHUN2010

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DEt~GAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan

ketentuan yang ada;

b" bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat 1" Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Ne~lara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

"Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Unclang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huklllll Acar<l
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahull 1981
NomOI" 76, Talllballan Lelllbaran Negara Republlk Indonesia

NomoI' 3209);

3" Unclang-Undang No'mdr 17 Tahlln 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repllblik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Unclang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3686);

5. Unclang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6" Undang-undang""
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6: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembarah Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);,

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndElng-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);

8. Undang-Undang Nomor :)3 Tahun 2004 tentang Perirnbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nornor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesi,l
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalarn Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4050);
13. Peraturan Pemerintah Nornor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);

1'1 Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
NomoI" 29, Tamballall Lembaran Negara Republik IllCionesi:1
Nomor 5111);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan ....
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistern dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerirnaan Pendapatan lain-lain;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahllil
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah . Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabllpaten Musi BanYllasin Tahun 2008 Nomor 36):

20. Peraturan Bupati Musi R,lIlyuasill Nomor 46 Tahull 2008 tentanu
PenJabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musl
Banyuasin.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan PER/\TURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .

. 3 Kepala Daerah adalah'Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

6. Dinas .
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6. Dinas Pendapatan, PenSJelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Unsur Pelaksana
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut
Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam
dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKS, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,.
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
Cldministratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKF'DKST, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLS, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalClh surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Sural. .....
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17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalalll
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Sural
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut

22. Per!leriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
peilleriksaan untuk men!~uji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

23. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi. adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu Illembuatteran!l tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta rnenemukan tersangkanya.

25. Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan
penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna
dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor
Pelayanan Piutang dan I_elang Negara yang wilayah kerjanya.
Illeliputi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

27 Kas
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27. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

28. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya
pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain
yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal2

(1) Nama pajak adalah Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan yang
dipungut atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang dimanfaatkan secara komersial '0'

(2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang meliputi :

a. asbes;

b. batu tulls;

c, batu setengah permata;

d. batu kapur;

e. batu apung;

f. batu permata;

g. benton it;

h. dolomit;

I. feldspar;

J garam batu (halite);

k. £Irafit;

I qranitlandesit;

m. £lips;

n. kalsit;

o. kaolin;

p. leusit;

q. magnesit;

r. mika;

s. . marmer;'

t. nitrat;

u. opsidien;

v. oker;

w. pasir dan kerikil;

x. pasir kuarsa;

y. perlit.. ....
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y. perlit;

z phospat;

aa talk;

bb. tanah serap (fullers earth);

cc tanah diatome;

dd. tanah liat;

ee. tras;

ff. yaros if;

gg. zeolit;

hh. basal;

II. traktit;
JJ. mineral bukan logarn dan batuan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

kk.
(3) Dikecualikan dad objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial,
sepertikegiatan pengarnbilan tanah untuk keperluan rumah
tangga, pernancan~Jan tiang listrik/telepon, penanarnan
kabellistrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam. dan Batuan
yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya,
yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

c. .kegiatan pengarnbilan mineral radioaktif rneliputi radium,
thorium, uranium, rnonasit, dan bahan galian radioaktif
lainnya;

d. kegiatan pengarnbilan rninerallogam meliputi litium, beriliurn,
magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal,
seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth,molibdenum,
bauksit. air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit,
antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium,
magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit,
khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium,
lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium,
aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium,
selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

e. kegiatan pengambilan batubara meliputi bitumen padat.
batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang
Pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

(2) wajib .....
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(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang
Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal4

(1) Dasar pengenaan Pajak. Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

(2) Nilai Jual sebagairT)ana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar
atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

(3) Nilai pasar seb.agaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga
rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang
bersangkutan. .

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam
dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh,
digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Pasal 5

Besar tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 15 % (lima
belas persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN

TATACARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal6

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dipungut
di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

(2) Besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang
dihitungan dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal (5) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

BAB V ...
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BAB \J

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN

SURATPEMBERITAHUN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan
pengambilan Mineral Bukan LO~Jamdan Batuan dilakukan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN SURAT KETETAPAN PAJAK

DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib melllbayar Pajak dibayar sendiri aiel>
Wajib Pajak.

Pasal10

(1) Setiap Wajib Pajak yang Illembayar sendiri pajak yang terutang
wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dilllaksud ayat (1) harus disampaikan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana ayat (3)
jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD
jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang mernenuhi kewajiban perpajakan dengan
membayar sendiri sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1)
dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(2) SPTPD
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SPTPD sebagaimanGl dimaksud' Pasal 10
untuk menghitung,' memperhitungkan,
melaporkan pajak sendiri 'lang terutang,

ayat (2) digunakan
menetapkan dan

Pasal'12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPDtidak disampaikan kepada Bupali dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaima~a dilentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika diternukan data baru dan/atau data yang
semula belum terUn!lkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengah jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlahkekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka
2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlarhbat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh em pat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemerik~aan

(5) Jurnlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

\
(6) Tata CaTa penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(7) Ketentuan lebih', lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII.,
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BAB \/11

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

BABVIII

PENAGIHAN SEKETIKP, DAN SEKALIGUS

Pasal 14

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa
menunggu langgal jatuh tempo pembayaran, apabila :

a. wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selarna-Iamanya, atau berniat untuk itu;

b. wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah tangankan
barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan parusahaan, atau
pekerjaan yangdilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau
menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,
atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.

(2) Surat Periritah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-
kurangnya memuat :

a nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung
Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah .
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c. perinlah unluk membayar; dan

d. saal pelunasan pajalc

(3) Sural Perinlah Penagihan Sekelika dan Sekaligus dilerbilkan
sebelum penerbilan Sural Paksa.

(4) Pelaksanaan penagihan sekelika dan sekaligus, dilaksanakan
sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PEMB!\YARAN PAJAK

Pasal15

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah alau lempallain yang
dilunjuk oleh Bupali sesuai waklu yang dilenlukan dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sural Kepulusan Pembelulan, Sural
Kepulusan Keberalan, dan Pulusan Banding.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan dilempal lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus diselor di Kas Daerah
selambal-Iambalnya 1 x 24 jam alau dalam waklu tertenlu yang
dilenlukan dengan Peraluran Bupali.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1).
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal16

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STF'D, Sural Kepulusan Pembe!ulan, Sural
Kepulusan Keberalan, dan Pulusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (salu) bulan sejak langgal dilerbilkan.

(2) Bupali alas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang dilenlukan dapal memberikan perselujuan
kepada Wajib Pajak unluk mengangsur alau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2'1"0 (dua
persen) sebulan.

(3) Kelentuan lebih lanjul mengenai lala cara pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak dialur dengan
Peraluran Bupali.

Pasal '17

(1) Pajak yang lerulang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Sural Kepulusan Pembelulan, Sural Kepulusan Keberalan, dan
Pulusan Banding yang lidak alau kurang dibayar oleh Wajib Pajak
pada waklunya dapal dilagih dengan Sural Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraluran perundang-undangan.

Pasal 18..
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Pasal 18

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEN,i\,GIHANPAJAK

Pasal 19

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Supati
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Apabila. jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam .jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Supati
segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan, Supati mengajukan
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang
Negara.

Pasal 23 ....
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Pasal23

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal.24

Bentuk, jenis, isi forillulir yang cligunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASA.N PAJAK

Pasal 25

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat meillberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagailllana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB )(11

PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPP,N, DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Alas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat Illeillbetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
alau SKPDLB yang dalam penerbitannya lerdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalalll peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Bupali dapat
a. mengurangkan atau Illenghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut' peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalalll hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Illengurangkan atau Illeillbatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Illengurangkan atau Illeillbatalkan STPD;

d.lllelllbatalkan .... --
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d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Paj:1k atau
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEBERATAN DJ\N BANDING

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;'

b, SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d, SKPDN; dan
e, Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan sec:ara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

Pasal 28,
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Pasal28

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama. 12 (dua belas) bulan,
seJak tanggal Surat I<eberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan. '

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagiall, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan Illengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ilyat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 30

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sarnpai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dar! jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. sanksl
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB XlV ....
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BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati secara
tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya

a. Nama dan Alamat wajib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pernbayaran pajak;

d. Alasan yang jelas

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
pajak

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupali.

Pasal32.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XV.
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BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh ,apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik lang sung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung seja!k tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 34

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
,

PEMBU~UAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36 ..__"
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Pasal :36

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpaJakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan Retribusi.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib

a. memperlihatkan danlatau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dian!~gap perlu dan memberikan bantuan
guna 'kelancaran pemeriksaan; dan/atau .

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pernanfaatan insentif sebagairnana
dimaksud pada ayal (1) c1iatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Peraturan Pernerintah tentang tata cara
pernberian dan pemanfaatan insentif.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal38

(1) Setiap pejabat dilarang rnemberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalarn rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
rnenjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah.

(2) Larangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yan9 ditunjuk oleh Bupati untuk membantu
dalarn pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah

(3) Dikecualikan
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(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau

saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada' pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau.
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, alas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Perillintaan hakilll sebagailllana dilllaksud pada ayat (5) harus
Illenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX

PENYIDIKAN

(1)

(2)

(3)

Pasal39
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagal PenYldik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana elimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan Illeneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana eli
bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneiiti, mencari, dan Illengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

c. meminta .
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

d. Illeilleriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidan<ldi bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk Illendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. '. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan lindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

g. . Illepyuruh berhenti dan/atau Illelarang seseorang
menlnggalkan ruarigan atau tempat pada saat peilleriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,'
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterahgannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum jl,cara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal40

(1) Wajib Pajak yang karella kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisiden9an tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yan!~tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal41.
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Pasal41

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak
atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

(1)

(2)

(3)

(4 )

Pasal42

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak mernenuhi kewajiban rnerahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

PeJabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 313ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengall
pidana kurungall paling lama 2 (dua) tahun dan pidalla denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap tinclak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
I<erahasiaannya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena Itu
dijadikan tindak pidana p,~ngaduan.

Pasal43

Denda sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XXI.
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BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Mus; Banyuasin Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlalku pada tanggal 01 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR ; (0,3
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